
 

 



 

উত্তভ নাসা 

াআখ াসয সফন গাসি অন নািাসয (যসভাহুল্লা) 

 

১৬ তভ উদদ 
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وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم  

وابرك وسلم وآله دمحم على صل ُّ اللهم العاملني، رب هلل احلمد  

 -:بعد أما

াভদ ও ারাদতয য উদদ র: 

আভাভ ফুখাযী য. তায যসিত সিতাফ ী ফুখাযীদত, اببُّاملُداراةُّمعُّالناس তথা ‘ভানুদলয াদথ উদাযতা ফা নম্রতা’ নাদভ 
এিসি সদযানাভ (ধযায়) রযদখদেন। রখাদন সতসন এিসি াসদ উদল্লখ িদযদেন। মযত অদয়া যা. রথদি ফসণিত - 
এি ফযসি নফী িাযীভ াল্লাল্লাহু অরাআস ওয়া াল্লাভ এয সনিি প্রদফ িযায নুভসত িাআর। তখন যূর াল্লাল্লাহু 
অরাআস ওয়া াল্লাভ ফরদরন: 

 أوُّقالُّبئسُّأخوُّالعشرية-ائذنواُّلهُّفبئسُّابنُّالعشريةُّ

থি:‚তাদি নুভসত দাও। র তায ফংদয িতআ না সনিৃষ্ট ন্তান‛। থফা ফদরদেন, ‚র তায রগাদেয িতআ না 
সনিৃষ্টতভ বাআ‛। 

তঃয ররািসি মখন প্রদফ িযর, তখন যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআস ওয়া াল্লাভ তায াদথ নম্র-বাদফ িথাফাতিা 
ফরদরন। (অদয়া যা. ফদরদেন) অসভ ফররাভ, ‚আয়া যাুরাল্লা! অসন তায ম্পদিি মা ফরায তা রতা ফদরদেন। এখন 
রদসখ অসন তায াদথ নম্র-বাদফ িথা ফরদেন‛? তখন যুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআস ওয়া াল্লাভ ফরদরন: 

ُّمنُّودعهُّالناسُّاتقاءُُّفْحشهُّاحلديثُّأخرجهُّالبخاري.ُّ-أوُّقال-أيُّعائشة،ُّإنُّشرُّالناسُّمنزلةُّعندُّهللاُّمنُّتركهُّ

থি: ‚র অদয়া! অল্লায িাদে ভমিাদায় সনিৃষ্ট র ফযসি, মায ারীন অিযণ রথদি রফেঁদি থািায িনয ভানুল তায 
ংশ্রফ তযাগ িদয‛। (ফুখাযী) 

ভানুদলয াদথ উদাযতা ফা নম্র অিযদণয রেদে এ াসদসি তযন্ত তাৎমিূণি। এআ ফযসিসি অল্লায যাূর াল্লাল্লাহু 
অরাআস ওয়া াল্লাদভয দযফাদয এদসের। যূর াল্লাল্লাহু অরাআস ওয়া াল্লাভ তায িসযে খাযা ফদর উদল্লখ 
িদযদেন রম - এিাআ তায িসযে, এিাআ তায িরাদপযা এফং এিাআ তায স্ববাফ(র তায রগাদেয সনিৃষ্টতভ বাআ)। সিন্তু 
যুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআস ওয়া াল্লাভ এয অিযণ সি সের?  

যূর াল্লাল্লাহু অরাআস ওয়া াল্লাভ এয িভিআ র আরাদভয থ, তায িসযে র িুযঅন। তায স্ববাফ - রিান 
ঝগড়াদি ফা সফদযাধীয স্ববাফ নয়। র তায রগাদেয সনিৃষ্টতভ বাআ, সিন্তু অসভ সি অভায িসযদেয নআ? তােঁয (যূদরয) 
অভরআ আরাভী সষ্টািায। এিাযদণআ উরাভাদয় রিযাভ এদি ‛অর-ভুদাযাত‛ ফদর নাভিযণ িদযেন। ভুদাযাত সি 
সিসন?  

ভুদাযাত র - জ্ঞ ফযসিদি সো রদয়ায িনয নম্র ফযফায িযা এফং পা-রদিয াদথ রিাভর অিযণ িযা। তদফ 
ভুদাানা এয সফযীত। ভুদাানা র – পা-রদিয সপি এয ফযাাদয ন্তুষ্ট থািা। অল্লা তায়ারা ফদরন –  

 

 فَ ُيْدِهُنونُّ ُتْدِهنُّ َلوُّ َود واُّْ

থি:“ তাযা িায় মসদ অসন নভনীয় ন, তদফ তাযাও নভনীয় দফ”। [ ুযা িারাভ ৬৮:৯ ] 

 

এআ দুআদয়য ভদধয াথিিয র - ‛ভুদাযাত‛ ফরা য়, ভানুদলয াদথ রিাভর অিযণ িযা। অয ‚ভুদাানা‛ র, ফযসি 

http://habibur.com/quran/68/9/


 

মসদ বুদরয উয থাদি থফা িুরুভ, ীভারঙ্ঘন, সপি থফা াািাদয সরপ্ত থাদি তফুও তায প্রসত ন্তুসষ্ট প্রিা 
িযা। 

অযও ি বাদফ এআ দু’সিয সযিয় ফরা মায়, তা র-  

ভুদাযাত: দ্বীদনয রপািদতয িনয দুসনয়াদি সযতযাগ িযা সিংফা দ্বীদনয িনয থফা দুসনয়াসফ রিান িরযাদরয িনয 
দুসনয়াদি সফিিন রদয়াআ র ভুদাযাত।  

ভুদাানা: অয ভুদাানা র - দুসনয়াসফ স্বাদথিয িনয দ্বীনদি সযতযাগ িযা।  

দুসিয হুিুভ: প্রথভসি তথা ভুদাযাত িাদয়ি অয ভুদাানা াযাভ। 

এদেদে উস্তাদ অফদুল্লা অর-অ’দভ ফদরন: ‚তাযাআ র উত্তভ ভানুল, মাযা এ ুন্না (তথা ভুদাযাত - জ্ঞ ও াধাযণ 
ভানুদলয াদথ রিাভর ও নম্র ফযাফায িযা) সনদয় এসগদয় িদর। ভুিাসদগণ মাযা অল্লায যাদ দাওয়াত এফং সিাদ 
িযদত সগদয় এয মু্মখীন ন। তখন ভুদাযাদতয এ ুন্না সনদয় রম দােঁড়াদফ, সনঃদেদ র িরযাণ প্রসতষ্ঠািাযী এফং 
সনষ্ট প্রসতত-িাযী। এয দ্বাযা ভানুদলয ন্তদয ভুাব্বাত য়দা য় এফং তাদদযদি দতযয সদদি অিলিণ িদয। তাযাআ 
পরিাভ মাযা এআ গুণ িিন িদয অল্লায রদয়া তাওসপি নুমায়ী ভুরভানদদয বারফাদত াযদফ এভন ভদয়, 
মখন রভাাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআস ওয়া াল্লাভ এয ুন্নদতয নুাযী - িথায় এফং িাদিয রেদে খুফ িভ াওয়া 
মাদফ। অয অল্লা তা’অরাআ তাওসপি দানিাযী”। 

াআখ অফু ভুাম্মদ অর-ভািসদী াসপিাহুল্লা তােঁয সিতাফ ‛অয সযারাতু ারাসেসনয়যা‛রত এ সফলদয় অদরািনা 
িদযদেন রম, অল্লায দুভনদদয াদথ শুধু উত্তভ অিযদণয িাযদণ মাযা ভুরভানদদযদি িাদপয ফদর, তাযা এ 
সফলয়সি গুসরদয় রপদরদে। তাযা ‘ভুদাযাত’ এফং ‘ভুদাানা’ এয ভাদঝ াথিিয িযদত াদযসন। এয পদর তাযা ভুদাযাত 
রি ফাসনদয় রপদরদে িুপযী, এফং ভুদাানা মা ভূরত গুনাদয িাি - তাদিও ফাসনদয়দে িুপযী‛।   

সতসন অযও ফদরন. ‚তুসভ রদখদফ, তাদদয ভদধয এভন দনদি যদয়দে মাযা নযদদযদি রদালাদযা িদয সফদঅ’তী 
ফদর। তাযা সনদিদদয সফদযাধীদদযদি এভন সফলদয় িাদপয ফদর, মা দ্বীদনয ভদধয িুপযীয িাযণ নয়। তাদদয ধাযণাভদত 
এিা িুপযী - ফযা, এয উয সবসত্ত িদযআ তাযা িুপযীয হুিুভ রাসগদয় রদয়। থি ভুদাযাদতয  ভত প্রংনীয় সিেু 
সযয়ত ম্মত িািও রম যদয়দে, এিা তদদয দুফির অির ফুঝদতও েভ নয়‛।  

াআখ ভািসদী াসপিাহুল্লা অযও ফদরন, ‚তাযা এভন ফযসিদি তািপীয িদয(িাদপয ফদর) - রম িাদপযদদয াদথ 
ফদ, অা-মাওয়া িদয এফং তাদদয াদথ নম্র-বাদফ ফা াসভুদখ িথা ফদর। অয মাযা িাদপযদদয াদথ ফনু্ধত্ব িদয, 
াস-ঠাট্টা িদয এফং নম্রতা রদখায় তাদদযদিও িাদপয ফদর। 

ফাস্তফ িথা র - এফ গুদরা ফযাফয িযা িাদয়ি নয় এফং শুধু এিাযদণ তািসপয িযাও িাদয়ি নয়। এগুদরায ভদধয 
সিেু িাি সযয়ত ম্মত, রমগুদরায িথা ভাে উদল্লখ িদযসে‛।  

াআখ রম িািগুদরায উদল্লখ িদযদেন তম্মদধয সযয়ত ম্মত র - িাদপদযয াদথ ফা এফং দাওয়াদতয উদেদয 
তাদদয িাদে অা-মাওয়া িযা, দাওয়াদতয উদেদয তাদদয াদথ িথা-ফাতিা ও তদিিয রেদে নম্রতা ফরম্বন িযা। 
দাওয়াদতয িনয এিাআ উত্তভ দ্ধসত ও রিৌর।  

সতসন অযও ফদরন, ‚অভযা রতাভায াভদন ী ফুখাযীয এিসি ঘিনা অদরািনা িদযসে। এিফায নফী িাযীভ 
াল্লাল্লাহু অরাআস ওয়া াল্লাভ এি আয়াহু-দী ফারিদি তায ুস্থাফস্থায় রদখদত রগদরন। যূর াল্লাল্লাহু অরাআস ওয়া 
াল্লাভ রখাদন সগদয় ফারিসিদি আরাদভয দাওয়াত সদদরন। এযয ফারিসি আরাভ গ্রণ িদয। 

ুতযাং ভুরভানদদয িনয নুভসত অদে রম, র রিান িাদপযদি ুস্থাফস্থায় রদখদত মাদফ এফং তায াদথ উত্তভ 
অিযণ িযদফ। এ উদেদয রম, র আরাভ গ্রণ িযদত াদয। রতা তায এ মাওয়ািা িাদয়ি দয় রগর।  



 

রভািিথা ভুদাযাত (উদাযতা ফা নম্র অিযণ) এিা ুন্না এফং তা অল্লায নফী াল্লাল্লাহু অরাআস ওয়া াল্লাভ এয 
অখরাি। অয ভুদাানা- এিা -েেনীয় এফং সযতযিয। 

ুতযাং ভুদাযাত র আফাদত, মা ভানুল মদথামুি ভদয় িযদফ। িদঠাযতায িনযও ভয় যদয়দে এফং নম্রতায িনযও 
ভয় যদয়দে। অয এিাআ র রিভত ফা রিৌর রম, প্রসতসি সিসনদি তায মথাস্থাদন যাখা। 

অভযা অল্লা তা’অরায সনিি প্রাথিনা িযসে, সতসন রমন অভাদদয িথা এফং িাদি রিভত দান িদযন । অভীন। 

 هللاُّخريًاُّجزاكم

(অল্লা তা’অরা অনাদদযদি উত্তভ প্রসতদান দান িরুন।) 

 والسالمُّعليكمُّورمحةُّهللاُّوبركاته
************* 


